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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes 2016. október 31. napjával megszűnik Dr. Hajdu Gábor vései vállalkozó
háziorvos önkormányzattal kötött szerződése, ezzel együtt területi ellátási kötelezettsége is.
A felmondásból kitűnik, hogy Dr. Hajdu Gábor, Dr. Huszár Zoltán háziorvos részére
értékesíteni, vagy átadni kívánja a felnőtt háziorvosi praxisban területi ellátási kötelezettséggel
végzett önálló orvosi tevékenységre jogosító praxis jogát.
Az önálló orvosi tevékenységekről a 2000. évi II. törvény rendelkezik.
Eszerint önálló orvosi tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében a háziorvos által
nyújtott egészségügyi ellátás.
A törvény alapján praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélybe foglalt jog, amely alapján önálló
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A
praxisjog személyhez kötött vagyoni értékű jog, ami elidegeníthető, de csak olyan orvos részére,
aki nem rendelkezik praxisjoggal, de megfelel a megszerzéshez szükséges feltételeknek.
Az orvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre
emelkedésétől. A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a
hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési
engedélyének kiadására jogosult.
A praxisjoggal rendelkező orvosnak a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az adott
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak be kell jelentenie, egyben a praxisjogot
megszerezni kívánó orvos személyét is meg kell jelölnie.
Amennyiben az önkormányzat elfogadja a működtető orvos bejelentését, és az általa megjelölt
orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről előszerződést kell kötni. Amennyiben nem
kívánja megkötni a feladat ellátási szerződést, erről nyilatkozatot ad.
Esetünkben a testület 20/2016. (III. 23.) Kt. számú határozatában támogatta, hogy a praxisjog Dr.
Huszár Zoltáné legyen, és jelezte, hogy nevezett személlyel 2016. november 1. napjával területi
ellátási szerződést kíván kötni.
13. § (1) A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki - figyelembe véve az 5. § (2)
bekezdésében foglaltakat is - nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez
szükséges feltételeknek.
(2) A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó
bejelenti a praxiskezelőnek.
13/A. § 1 (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van
lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog
elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról
az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

A praxis átadásának az Önkormányzat részéről jogi akadálya nincsen.
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Beiktatta: 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 79. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től.
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A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat és az átvevő orvos
közötti előszerződést.
Időközben lakossági aláírásgyűjtés is kezdődött, hogy Dr. Hajdu Gábor a község rendelőjében
fogadhassa betegeit.
Ezzel kapcsolatban kikértük a Marcali engedélyező szakhatóság véleményét. Ők elmondták,
hogy Dr. Hajdu Gábor a betegeit a területi ellátási kötelezettségén levő rendelőjében fogadhatja,
azaz Zalakomár településen. A vései rendelőt nem használhatja.
Az is tisztázódott, hogy a praxis átruházása folytán a betegeinek kártyái átkerülnek Dr. Huszár
Zoltánhoz. Ezt követően, aki mégis Dr. Hajdu Gábor betege kíván maradni, az át kell, hogy
kérjék kártyáját Dr. Huszár Zoltántól.
Mivel Huszár doktorúr az ülés előtti héten szabadságát töltötte, ezért a háziorvosi feladat-ellátási
szerződés tervezetében néhány nyitott kérdés maradt, melyet a későbbiekben pontosítunk. Ilyen
például a rendelési idő, napi részletezése, amely minimum heti 15 óra.
Kérem a Képviselő- testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa.
Határozati javaslat:
1. Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2016. október
31. napjával Dr. Hajdu Gábor a vései felnőtt háziorvosi praxist (telephely: 8721 Vése,
Hársfa utca 1.) Dr. Huszár Zoltán részére kívánja elidegeníteni, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést
megszüntető okiratot írja alá.
2. Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
legkésőbb 2016. november 1-től a vései felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó területi
ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a dr. Huszár Családorvosi
és Kereskedelmi Bt. Böhönye, Kossuth L. utca 3. (képviseli: Dr. Huszár Zoltán)
egészségügyi szolgáltatóval és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú
melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja alá.
3. Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá miután Dr. Huszár
Zoltán 8721 Vése, Hársfa utca 1. alatti telephelyre vonatkozó jogerős működési engedély
eredeti példányát bemutatta.
Felelős: Bertók László polgármester
Határidő: azonnal, majd értelem szerint
Vése, 2016. szeptember 15.

Bertók László sk.
Polgármester
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1. számú melléklet

Megállapodás
Területi ellátási kötelezettségű egészségügyi ellátási szerződés megszüntetéséről
Amely létrejött egyrészről
Vése Községi Önkormányzat Vése, Park utca 1. képviseli: Bertók László polgármester
(továbbiakban: megbízó),
másrészről
HAJDU-SANITAS Eü. Bt. székhely: 8721 Vése, Táncsics u. 3. (Cg.: 14-06-303586; adószám:
25259067-1-14; képviseletében eljáró: praxisjoggal rendelkező, személyes ellátásra kötelezett
orvos: Dr. Hajdu Gábor továbbiakban: Megbízott képviselője, mint megbízott (továbbiakban:
Megbízott) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
1. Felek tényként rögzítik, hogy a 2.) pontban körülírt Praxis működtetési jogát jelenleg gyakorló
Dr. Hajdu Gábor - a 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az Önkormányzatnak bejelentette,
egyidejűleg megjelölte a praxisjogot megszerezni kívánó orvost, Dr. Huszár Zoltánt.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a vései (felnőtt háziorvosi) körzet egészségügyi és az
önkormányzati törvényből adódó egészségügyi feladatainak ellátására területi ellátási
kötelezettséggel 2004. március 29-én kötött feladatellátási szerződést közös megegyezéssel
megszüntetik és a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Huszár Zoltánnal az Önkormányzat a
feladatellátási szerződést megköti, legkésőbb 2016. november 5-vel.
3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egymással szemben a szerződésből eredő igényük nincs
és követelést egymással szemben nem támasztanak.
4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Jelen megállapodást a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják.
Vése, 2016………..………………

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Vése Községi Önkormányzata képviseletében
Bertók László
polgármester

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
HAJDU-SANITAS Eü. Bt. képviseletében
Dr. Hajdu Gábor
háziorvos
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2. számú melléklet

ELŐSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Vése Községi Önkormányzat (8721 Vése, Park utca 1., adószáma:
15396633-1-14 ) képviseli: Bertók László polgármester ) – a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről Dr. Huszár Zoltán (születési hely: Tapolca, 1941. szeptember 28., anyja neve:
Kelemen Erzsébet) lakóhelye: 8719 Böhönye, Kossuth L. utca 3.; pecsétszáma: 20487) – a
továbbiakban: Praxisjogot megszerezni kívánó orvos – között alulírott időben az alábbi
feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 8721 Vése, Hársfa utca 1.
szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működtetett vései felnőtt háziorvosi
praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt Praxis működtetési jogát
jelenleg gyakorló Dr. Hajdu Gábor - a 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/A. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az
Önkormányzatnak bejelentette, egyidejűleg megjelölte a praxisjogot megszerezni kívánó orvost,
Dr. Huszár Zoltánt.
3. A 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/A. § (2) bekezdése értelmében „Amennyiben önkormányzat
a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben
a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.”
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést kötni a Praxis orvosi feladatainak ellátására, amennyiben Dr. Huszár Zoltán a
Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését, a praxisjog megvásárlását vagy átruházását
továbbá a működési engedélyeztetési eljárás megindítását igazolja.
Dr. Huszár Zoltán jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:73. § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződés 4. pontjában
rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb 2016. november 5. napjáig megkötik.
6. Dr. Huszár Zoltán kijelenti, hogy az általa vállalt feladat-ellátási szerződést az 1. pontban
körülírt feladat-ellátási kötelezettségből eredő háziorvosi feladatok ellátására az általa megjelölt
gazdasági társaság, Huszár Doktor Kft. köti meg. A végleges szerződés megkötése esetén a
szolgáltatásért Dr. Huszár Zoltán felel, aki a szolgáltatást személyesen nyújtja a 2000. évi II.
törvény (Öotv.) 2. § (9) bekezdése értelmében.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvosi feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a
feladatellátás feltételeit.
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8. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha
valamely fél a 5. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen
előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk. 6:73.
§ (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
9. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § (3)
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya
esetén.
10. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2016. november 5. napjáig hatályos, de az előszerződés
megszűnik, ha a Szerződő felek feladatellátási szerződést kötnek.
A jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
alulírott helyen és időben, jóváhagyólag aláírták.
Jelen előszerződés 4 példányban készült, a Képviselő-testület az előszerződést a …./2016. (IX.
22.) Kt. számú határozatával fogadta el.

Vése, 2016. ……………………

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Vése Községi Önkormányzat képviseletében
Bertók László
polgármester

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Dr. Huszár Zoltán
orvos
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3. számú melléklet

HÁZIORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Vése Községi Önkormányzat (8721 Vése, Park utca 1., képviseli: Bertók László polgármester)
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó); adószám: 15396633-1-14
másrészről,
Huszár Doktor Kft. (Cg.: 14-09-314136; adószám: 24892704-1-14; székhely: 8719 Böhönye,
Kossuth L. u. 3.); képviseli: Dr. Huszár Zoltán háziorvos – továbbiakban: Megbízott
képviselője) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen:
Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. A szerződés célja és tárgya
1.1. A Megbízó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (továbbiakban: Etv.) 152. § (1) bekezdése alapján köteles gondoskodni az egészségügyi
alapellátásról, ennek keretében a háziorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról, mint az Etv. 3. § e) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatásról.
1.2. A Megbízó a 1.1. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az Etv. 3. § f) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatókkal kötött vállalkozási szerződések alapján, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 1. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező személlyel (illetve ilyen személy személyes
közreműködésével működő gazdasági társasággal) kötött háziorvosi feladatellátási szerződés
útján kívánja ellátni, akik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségügyi
államigazgatási szerv (továbbiakban: egészségügyi államigazgatási szerv) által kiadott Vése
község területére szóló önálló orvosi működtetési joggal rendelkezik (továbbiakban: praxisjog)
(1. számú melléklet).
1.3. Jelen szerződés alapján Megbízott a 1.2. pont szerinti egészségügyi szolgáltató.
1.4. Jelen szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy Dr. Huszár
Zoltán (szül.: Tapolca. 1941. szeptember 28., anyja neve: Kelemen Erzsébet), 8719
Böhönye, Kossuth L. utca 3. szám alatti lakos, aki a jelen szerződés tárgyát képező
egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni.
1.5. Megbízott képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti orvosnak
minősül.
1.6. Megbízott képviselője
a) Diplomájának száma, kelte, kiadás helye: …
Szakorvosi oklevelek száma, kelte, kiadás helye:
Háziorvosi vizsga: …
b) pecsétszáma: 20487
c) működési engedély száma: …
1.7. A jelen szerződés tárgya: háziorvosi alapellátás területi ellátási kötelezettséggel.
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2. A szerződés hatálya és az állami normatíva
2.1. A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed Vése községben lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel és érvényes egészségbiztosítási kártyával rendelkező lakosokra. A
háziorvosi alapellátás tekintetében Megbízott ellátási területe Vése Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 20/2008. (XII. 8.) számú
rendeletében (továbbiakban: R.) meghatározott vegyes körzetre terjed ki (2. számú melléklet).
A háziorvosi alapellátási kötelezettség kiterjed a Véssey Mihály Általános Iskolára 8721 Vése,
Rákóczi utca 35. továbbá a Vései Óvodára (8721 Vése, Erzsébet u. 9.). A Megbízott képviselője
az iskola-egészségügyi feladatokat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben megfogalmazottak és a hatályos jogszabályok és utasítások szerint végzi.
2.2. A 2.1. pontban foglaltakon kívül Megbízott köteles ellátni területi és személyi feltételektől
függetlenül a mindenkor hatályos magyar vagy közösségi jogszabályokban meghatározott
sürgősségi eseteket.
2.3. Megbízott a fenti két pontban foglaltakon kívül – jogszabály által meghatározott eseteket
kivéve – ingyenes orvosi ellátásra nem kötelezhető.
2.4. Felek megállapodnak, hogy Megbízott rendelési ideje:
Rendelés helye:
Rendelés ideje:

8721 Vése, Hársfa utca 1.
Hétfő: ----------------- Tanácsadás: -------Kedd:
------Szerda:
------Csütörtök: ------Péntek: --------

Az iskola-egészségügyi ellátás ideje: nap: -------Rendelés helye: 8721 Vése, Hársfa utca 1. – Orvosi Rendelő
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben rendelési ideje változik, azt a Megbízó
részére haladéktalanul bejelenti.
2.5. Felek rögzítik, hogy Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban:
OEP) közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A finanszírozási szerződés alapján lehívott
állami normatívák kizárólag Megbízottat illetik, az azok lehívásával járó kötelezettségek – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – kizárólag Megbízottat terhelik.
2.6. Megbízott az ellátási kötelezettsége alá tartozó betegtől az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban térítési díjra nem jogosult, kivéve a mindenkor hatályos magyar vagy
közösségi jogszabályok által megállapított térítési díjakat (pl. jelen szerződés aláírásakor a
vezetői engedély megszerzéséhez szükséges orvosi igazolás díja). A térítés ellenében nyújtott
ellátásból származó bevételek – számlaadási kötelezettség mellett – teljes egészében
Megbízottat illetik meg.
2.7. Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag a 2.5.-2.6. pontokban meghatározott díjazás
alapján látja el háziorvosi szolgálatát, az Önkormányzattól külön díjazásra nem tarthat igényt.
3. A háziorvosi tevékenység folytatásának helye
3.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a háziorvosi alapellátás biztosítása céljából, az ahhoz
szükséges időtartamra a szükséges rendelő helyiséget és a háziorvosi ellátáshoz szükséges egyéb
helyiségeket (különösen orvosi szoba, váró) köteles ingyenesen Megbízott rendelkezésére
bocsátani.
3.2. Megbízó jelen szerződés hatályba lépésének napjával a 3.1. pont szerinti célból és feltételek
mellett Megbízott birtokába bocsátja a kizárólagos tulajdonát képező Vése belterületi 9/2 hrsz-ú,
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természetben az 8721 Vése, Hársfa utca 1. szám alatti ingatlanon fekvő épületben található
orvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő). Megbízott képviselője tudomásul veszi, hogy az
ingatlant, illetve az épület közös használatú helyiségeit Vése Községi Önkormányzattal közösen
birtokolhatja és használhatja.
3.3. Felek rögzítik, hogy a rendelőben Megbízott a 3.1. pontban foglaltakon kívül is folytathat
orvosi tevékenységet, ebben az esetben azonban Megbízott köteles bérleti díjat fizetni az
Önkormányzat részére.
3.4. Felek megállapodnak, hogy Megbízott a 3.3. pont szerinti szolgáltatásnyújtása
vonatkozásában a Megbízóval külön bérleti szerződést köt. A szolgáltatásnyújtás kizárólag a
bérleti szerződés megkötését követően, az abban foglalt feltételeknek megfelelően történhet.
4. A rendelő használatának szabályai
4.1. A Megbízó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról. Megbízott köteles bármely
meghibásodást, káreseményt a lehető legrövidebb időn belül a Megbízó tudomására hozni.
Megbízó köteles az azonnali beavatkozást igénylő hibákat (pl. ha a hiba a rendeltetésszerű
használatot akadályozza) haladéktalanul kijavítani. Ha Megbízó az azonnali beavatkozást
igénylő hibák kijavításával legalább 8 napos késedelembe esik, a munkálatokat Megbízott
jogosult elvégeztetni és az ebből eredő követelését Megbízóval szemben érvényesíteni.
4.2. Megbízott köteles gondoskodni a 3.2. pont szerinti rendelő állagmegóvásáról, a burkolatok,
ajtók, ablakok és az egyéb berendezések karbantartásáról, meghibásodás esetén javításáról,
tönkretételük esetén felújításáról, pótlásáról.
4.3. Megbízott a 3.2. pont szerinti rendelőt kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli
hozzájárulásával alakíthatja át, ugyanakkor jogosult azt a háziorvosi alapellátás gyakorlásához
szükséges módon felszerelni, berendezni azzal, hogy mindez a Megbízott saját költségén
történik. Ez a hozzájárulás nem mentesít az egyéb szükséges hatósági engedélyek és
szakhatósági hozzájárulások beszerzése alól. Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa végzett
munkálatok ellenértékére beszámítási vagy a szerződés megszűntekor elszámolási igény csak
abban az esetben illeti meg, ha erre vonatkozóan a Megbízóval írásban külön megállapodik. A
helyiségek engedély nélküli átalakítása esetén a Megbízó követelheti a bérlemény eredeti
állapotának a Megbízott költségén történő helyreállítását.
4.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott helyiségeket a Megbízó
hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, azt társaságban apportként nem szerepeltetheti,
harmadik személynek használatra át nem engedheti, kivéve az átmeneti (különösen betegség,
szabadság) helyettesítés és a háziorvos, rezidens-orvos foglalkoztatása eseteit.
4.5. Megbízott a telefon, internet, hulladék, veszélyes hulladék és egyéb szolgáltatások
vonatkozásában a szolgáltatókkal közvetlenül köt közüzemi szerződést. Az áram, víz-,
szennyvíz-, és gázszolgáltatások, tekintetében a szolgáltatókkal a Megbízó köt szerződést. Ezen
díjak 50 %-át Megbízott tételes, számlamásolatokkal alátámasztott kimutatás átvételét követően
köteles megbízónak megtéríteni. Vis maior miatt (így különösen az épület műszaki
meghibásodásából kifolyólag) keletkező üzemeltetési többletköltség (így különösen: csőtörés,
elfagyás miatti kiugró fogyasztás) Megbízót terheli.
4.6. Megbízott kötelezettséget vállal a 3.2. pont szerinti rendelő használatával kapcsolatban
előírt tűzrendészeti, balesetvédelmi, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó előírások
maradéktalan betartására.
5. Az ellátás költségei
5.1. Felek rögzítik, hogy Megbízott saját eszközeivel (berendezéseivel, kézi és gépi eszközeivel,
anyagaival, stb.) és saját költségén köteles a háziorvosi alapellátást biztosítani.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Megbízó által a háziorvosi tevékenység során történő felhasználás
céljából átadott, meglévő eszközök használatára Megbízott térítésmentesen jogosult. A Megbízó
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ezen eszközökön kívül egyéb eszközök szolgáltatására nem köteles.
5.3. Megbízott kijelenti, hogy a karbantartás és a felújítás tekintetében vállalja a gépi és kézi
műszerek biztosítását, teljes körű javítását, karbantartását, új eszközök beszerzését a mindenkor
hatályos jogszabályi minimumfeltételeknek megfelelően.
5.4. Megbízott köteles a saját, valamint az 5.2. pont szerinti eszközökről külön nyilvántartást
vezetni.
5.5. Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi szolgálat működtetésével kapcsolatos anyagokat,
gyógyszereket, nyomtatványokat és minden más dolgot saját maga szerezi be, azok költségeit
saját maga állja.
5.6. Megbízott gondoskodik az egészségügyi textília mosatásáról.
6. Felek jogai, kötelezettségei
6.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes előírásoknak,
szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi alapellátásról a korábban kialakult gyakorlat szerint,
folyamatosan, magas szakmai színvonalon gondoskodik. Munkahelyén a szakma szabályai
szerint etikus magatartást tanúsít kollégái és betegei felé egyaránt.
6.2. Megbízott ellátási kötelezettségét – képviselője útján – személyesen köteles ellátni,
alvállalkozó igénybe vételére nem jogosult, az önálló orvosi működtetési jogot – az Öotv. 2. §
(9) bekezdésének megfelelően – bérbe, haszonbérbe nem adhatja, a működtetési jog
gyakorlásának jogát sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedheti.
6.3. Megbízott képviselője akadályoztatása esetére köteles gondoskodni helyettesítéséről.
6.4. A helyettesítést Megbízott szervezi meg és gondoskodik a helyettes díjazásáról. Rendkívüli
események kivételével Megbízott folyamatosan legfeljebb évi 30 nap terjedelemben nyújthatja a
szolgáltatást helyettesítéssel.
6.5. A Felek rendkívüli eseménynek tekintik az alábbiakat:
– hosszú távú keresőképtelenség,
– állampolgári kötelezettség teljesítése,
– külföldi továbbképzés.
6.6. Amennyiben Megbízott helyettest állítani nem tud, erről az Önkormányzatot és a lakosságot
haladéktalanul értesíti.
6.7. A Megbízott vállalja, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb
jogszabályi előírások figyelembe vételével végzi felnőtt háziorvosi megelőző-gyógyító feladatait
és biztosítja ennek zavartalan működését.
Vállalja, hogy tevékenységét ápoló igénybevételével végzi:
Bősze Tiborné szül.: Matoricz Valéria általános, körzeti, üzemi ápoló (Siklós, 1964. augusztus 5.
an: Beznicza Irén) lakhely: 8719 Böhönye, Diófa utca 55. működési nyilvántartási szám: 19839
6.8. Megbízott kötelezi magát, hogy a saját rendelési idején túl, igény szerint részt vesz az orvosi
ügyelet munkájában. Ezen szolgáltatásért külön meghatározott díjazás illeti meg.
6.9. Megbízott köteles az épület, a helyiségek, a berendezés, a gépek és műszerek
rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő költségek Megbízottat
terhelik.
6.10. Megbízott biztosítja saját és alkalmazottjai rendszeres szakmai továbbképzését.
6.11. Megbízott jogosult rezidens vagy szakorvos alkalmazására.
6.12. Megbízott köteles felelősségbiztosítást kötni saját és alkalmazottai részére.
6.13. Megbízott köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok
megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan betartására.
6.14. Megbízott köteles a Megbízóval egyeztetett rendelési idejéről szóló tájékoztatást a
rendelő-helyiség területén kifüggeszteni és betartani.
6.15. Megbízó jogosult a vállalkozási tevékenység ellátásának ellenőrzésére vagy
ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, hiba észlelése esetén a mindenkor hatályos jogszabályok
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rendelkezéseinek megfelelően jár el.
6.16. Megbízó köteles biztosítani, hogy Megbízott a vállalkozási tevékenységét, a háziorvosi
szolgálat működését közvetlenül vagy közvetve érintő önkormányzati döntések meghozatalát
megelőzően a tervezett döntésről a véleményalkotásához szükséges megfelelő időben tudomást
szerezhessen, a döntések (különösen a rendelő és a közös helyiségek áthelyezése, átépítése,
berendezések, szakmai eszközök beszerzésére javaslattétel, esetleges új praxis létesítése, a már
meglévő praxisok megváltoztatása) meghozatala előtt véleményét kifejthesse.
7. A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése
7.1. Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
7.2. A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel történhet.
Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondja:
- ha az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
valamint
- ha a megbízott, illetve személyes közreműködője önálló egészségügyi tevékenység
végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
7.3. A jelen szerződés megszűnik:
– közös megegyezéssel;
– felmondással;
– Megbízott jogutód nélküli megszűnésével.
7.4. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik.
7.5. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával
és ezen dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen
szerződésük szóbeli nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással nem módosítható.
7.6. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek az utolsó napon
egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. Megbízott köteles az általa használt
helyiségeket minden további elhelyezési igény nélkül elhagyni.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek kártérítési,
kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására, valamint a praxisjog elidegenítésére
vonatkozó rendelkezések – az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó
jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., valamint
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései alkalmazandók. Az időközben
bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést nem helyezik hatályon kívül, hanem
amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé
válnának, a szerződés ezen pontjai helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.
8.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés 2016. november 1. napján lép hatályba, amely
napon valamennyi alábbi feltétel teljesül:
- az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott jogerős működési és
működtetési engedéllyel rendelkezik és
- az OEP-el érvényes és hatályos finanszírozási szerződést köt.
8.3. Felek rögzítik, hogy fenti feltételeket egyben jelen jogügylet érvényességi feltételeinek is
tekintik.
8.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a katasztrófa–egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI.
29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megyei tiszti főorvos átmenetileg módosíthatja az
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alapellátás körzethatárait és egészségügyi válsághelyzetben az egészségügyi dolgozókat
munkavégzésre kirendelheti.
8.5. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba, határozatlan időre szól és az 1-2. számú
melléklettel együtt érvényes.
8.6. Jelen szerződést Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2016. (IX… 22) Kt.
számú határozatával jelen tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét
annak aláírására.
8.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat
magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a Marcali
Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: Vése, 2016. november ……...
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ph.
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